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Постанова No 867 – Зміни до ПСО по газу

• Внесення змін в Постанову «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного
газу для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу» підтримується
Секретаріатом, але ПСО все ще мають аспекти, які порушують елементи Висновку 2/17.

• Проблемні аспекти:

• 1. Відсутні механізми, що запобігають несанкціонованому відбору газу. «Нафтогаз» не повинен мати можливість зупинити
поставки для виробників теплової енергії. Це загрожує фінансовій стабільності газового TSO

• 2. Не існує механізму, за яким АТ "Укргазвидобування " повинна реалізовувати газ, який буде вивільнятися з-під поставок
населенню (близько 7,5 млрд. куб. м). Існують ризики, що цей газ буде поставлятися АТ «НАК «Нафтогаз» без забезпечення
доступу на вільний ринок і для інших учасників. (Пункт 6 як і раніше можна застосувати)

• 3. Відсутня прозорість щодо купівлі газу виробниками тепла. Обсяги продаж АТ "Укргазвидобування" в АТ «НАК "Нафтогаз
України" не були відрегульовані. Можливі зловживання

• 4. Формула верхнього цінового порога містить спірні моменти і не відображає реального рівня цін на газ в Україні

• 5. Діюча ПСО не впроваджують ніяких ринкових механізмів
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* Ц = ∑ 1-22TTF (Day-Ahead та Weekend) /22 + спред TTF/NCG + транспортування + оплата за вхід в ГТС України

АТ
«Укргазвидобування»

АТ «НАК
“Нафтогаз
України”

Постачальники
для побутових 

споживачів

Виробники 
теплової 
енергії

Продає весь газ по ціні не 
вище ціни, розрахованої за 
формулою* - Торгова маржа 
1,917%.

Може купити на вільному 
ринку додаткові обсяги, яких 
не вистачає для покриття 
ПСО .

Ціна не вище, ніж 
вказано за формулою

Можуть купувати на вільному 
ринку, але не мають 
стимулів.

Постанова No 867 – модель ринку газового ПСО
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Внесення змін до Постанови No 867 – Пропонована модель
газового ПСО і газового ринку після 01.07.2020 р.

* М - середньозважена ціна місячного ресурсу природного газу для газового місяця постачання за результатами електронних біржових торгів на Товарній біржі “Українська енергетична біржа”, що 
розраховується до початку цього газового місяця на умовах передоплати.

АТ
«Укргазвидобування»

НАК “Нафтогаз 
України”

Виробники 
теплової 
енергії

До 01.05.2021
Ціна не має бути вище 
ціни, розрахованої за 

Формулою *.

Можуть 
купувати на 
вільному 
ринку, якщо 
вони мають 
змогу 
заплатити.

СЕГМЕНТ II
Вільний ринок

(UEEX)

Продає весь газ по ціні не
вище, ніж розраховано за
формулою*.

Продає весь газ, який не
використовується для
постачання виробників
теплової енергії, через біржу,
на вільних і справедливих
ринкових умовах.

СЕГМЕНТ I
ПСО Аукціони

(UEEX)

СЕГМЕНТ III
Ринок 

балансування

Не включено до ПСО
(PSO), але є загальним
коментарем для
завершення проектування
газового ринку:

Всі учасники ринку повинні
взаємодіяти також на
щоденному балансуючому
ринку, як тільки буде
забезпечена належна
ліквідність.

Гарантований 
постачальник через 
аукціон, якщо іншого 
постачальника не 
знайдено.

Інші 
постачальники 

(газовидобувні 
компанії)
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Внесення змін до Постанови No 867 – Пропонована модель 
газового ПСО і газового ринку після 01.07.2020

* М - середньозважена ціна місячного ресурсу природного газу для газового місяця постачання за результатами електронних біржових торгів на Товарній біржі “Українська енергетична біржа”, що
розраховується до початку цього газового місяця на умовах передоплати.

І сегмент: 
ПСО спеціалізовані аукціони

Сесія на купівлю
Покупці (ініціатори  аукціону) – виробники теплової енергії.
Продавці – будь-які газовидобувні компанії, які приймають на себе 
обов’язки.
Гарантований постачальник– АТ «НАК «Нафтогаз України».
Ціна – не вище біржового котирування (M1) II сегмента ринку.
Порядок проведення – відповідно до порядку, визначеному
біржею, але не рідше 1 разу на місяць і за зверненням покупця.

Можлива модель:
1. Покупці подають заявки за 1 тиждень до дати проведення 

аукціону.
2. Продавці приймають їх в Д-2 до дня аукціону.
3. Якщо Д-2 заявки не прийняті, то їх повинен прийняти 

Гарантований постачальник.
4. Біржа агрегує і систематизує інформацію за обсягами 

закупівель і поставок кожного покупця.

Сесія на забезпечення
1. В Д-1 НАК «Нафтогаз України» формує заявку на закупівлю газу 
відповідно до потреб ТКЕ або потенційними потребами їх 
забезпечення.
2. АТ «Укргазвидобування» приймає заявки на поставку газу за 
ціною не вище М1 -1,917% торгової націнки.
3. Біржа агрегує і систематизує інформацію за обсягами продаж АТ 
«Укргазвидобування» до АТ «НАК «Нафтогаз України».

ІІ сегмент:
Конкурентоспроможний довгостроковий 

ринок

Сесія на купівлю
Покупці – будь-які суб’єкти господарювання.
Продавці – постачальники природного газу + АТ 
«Укргазвидобування» (ресурс, що не підпадає під ПСО).
Ціна – формується конкурентними методами на основі 
торгів.

Можлива модель:
1. АТ «Укргазвидобування» повинна продавати залишкові 

обсяги газу, які залишилися  після ПСО для виробників 
теплової енергії, за вільними та  конкурентними 
ринковими  механізмами між всіма учасниками ринку, 
використовуючи існуючий ринок Української 
енергетичної біржі.

ІІІ сегмент – не пов’язаний з ПСО:
Ринок добового балансування

Торгова сесія в режимі двостороннього аукціону
Продавці і покупці– будь-які учасники ринку природного 
газу, які готові  придбати або  продати ресурс природного 
газу у вигляді короткострокового  стандартизованного 
продукту.
Ціна - формується конкурентними методами за 
результатами торгів у формі двостороннього  
безперервного аукціону.

Можлива модель:
1. Вільні конкурентні торги для всіх учасників ринку.
2. Формування ціни за результатами метчінгу -

автоматичного укладення  біржових угод на основі 
поданих учасниками торгів на торговій платформі 
заявок купівлі / продажу.

3. Біржа агрегує інформацію і оприлюднює результати 
біржових торгів на своєму сайті.
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